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Rundrejse i Sydafrika & 
krydstogt til Mozambique

Afrejser 2019: 19. jan. / 02. mar. / 10. apr. Denne tur byder på safarioplevelser i den vidunderlige 
Kruger National Park, unikke naturoplevelser ved Blyde River Canyon, autentisk natur i Swaziland og 
et anderledes forjættende krydstogtseventyr til det fantastiske Mozambique. Gennem Sydafrika rejser 
I med Nomad, hvor I sammen med en mindre gruppe rejsende fra Skandinavien, egen kok/guide og 
chauffør kører gennem den fantastiske, sydafrikanske natur i en af Nomads velkendte "trucks". 

Rejsens højdepunkter: • Safari i Kruger National Park - et af de største safariområder i hele Afrika
• Et unikt møde med Swazi-folket i Swaziland • Rig mulighed for at opleve "The Big Five" i naturreservatet 
Hluhluwe-Imfolozi • Oplev nogen af de smukke områder i Mozambique • Sightseeing i Durban

INKL. FLY

Fly t/r inkl. skatter, afgifter & transfers
1 nt. i Johannesburg inkl. morgenmad 
7 dg. Afrikarejse med helpension og 
aktivitetspakke med 4 aktiviteter
1 nt. i Durban inkl. morgenmad
4 nt. krydstogt med MSC Musica inkl. 
helpension, shows, underholdning mv.
Sightseeing i Durban
Bidrag til Pakkerejsegarantifonden

Prisen inkluderer bl.a.:

Sverige Åre

N
år de på restauranter på ski-
sportssteder påstår, at de kan ser-
vere andet end slatne burgere og
udkogt spaghetti, har de i sven-
ske Åre rent faktisk noget at have

det i. 

Især har kokken Magnus Nilsson og
hans tostjernede michelinrestaurant,
Fäviken, en halv times kørsel fra Åre væ-
ret med til at sætte sit præg på byen. I by-
en afholdes hvert år i februar Åre Gastro-
nomy Week, ligesom fi��re små mikro-
bryggerier servicerer byens kun 1.400
indbyggere, og Åre Kafferosteri produ-
cerer seriøst god kaffe.

Desuden er der et væld af glimrende
restauranter. Her er fem af dem.

Timmerstugan
Man må give svenskerne, at de har egns-
retter, der på både godt og ondt er noget
helt særligt. Eksempelvis bliver jeg næp-
pe nogen stor fan af kroppkaka, kogte
kartoffelboller med løg og bacon indeni
pøset til med smørsovs. Men raggmunk
til 165 kroner (cirka 115 danske kroner),
en gigantisk kartoffelpandekage med
bacon og tyttebær, som er på kortet i
Timmerstugan blandt alle de sædvanli-
ge franske bistroklassikere, er jeg til gen-
gæld fan af. Specielt efter en isnende dag
på pisterne, hvor kroppen skriger på
kost, der fylder godt. Der er ofte fuldt
blus på Timmerstugan, der ligger cen-
tralt i Åre lige ved liften VM6:an, så det er
en god idé at bestille bord.
WWW timmerstugan-are.com

Fra raggmunk til hjemme-
lavet snaps. Vi guider til 
fem af det svenske ski-
sportssteds mange virkelig
gode restauranter.

I Åre spiser du overgodt

NYBRUD. Hotel Fjällgården er Åres største afterskisted, men den nye hotelchef satser nu på at få 
gæsterne til at komme for madens skyld. Foto: Hotel Fjällgården
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